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XpnöTOS Σταϊκούραβ

Ή κυβέρνηση κάνει tous cpxcoxoûs
φτωχότεροι και περισσότεροι
Ο ΤΟΜΕ ΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ins Νéas Δημοκparias μιλά στο b.s για την υηερφορολόγηση
των πολιτών αλλά και για τα μέτρα με τα οποία η Ν Δ σκοπεύει να μειώσει τη φορολογία

Η κυβέρνηση αφού έχει επιβάλει 27 νέοι/s qwpoi/s έχει προχωρήσει
σε 27 περικοπές σχηπάίεων και κοινωνικών επιδομάτων
έχει μειώσει δΐιοφορέϊ ιο αφορολόγητο έχει δημιουργηθεί ιη γενιά
των 36ο ευρώ έχει επιβάλει μόνιμα μέτρα ùipous 14,5 διο ευρώ
αποδίδοντα εφάπαί υποπολλαπλάσιο κοινωνικό μέρισμα
προσπαθεί να ρϊίει χρυσόσκονη σε ψευδογλυκίσματα

Κοινωνικά άδικη και οικονομικά
αναποτελεσματική χαρακτηρίζει
ο τομεάρχης Οικονομικών Tns Νέας
Δημοκρατίας Xpnoros Στα'1'Koùpas
την επιλογή Tns κυβέρνησα να
υπερφορολογήσει tous πολίτε5
προκειμένου να πετύχει tous otôxous
για τα πρωτογενή πλεονάσματα

Στον
ΑΡΓΥΡΗ Π ΑΠ ΑΣΤΑ Θ Η
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Στη
συνέντευξη που

παραχώρησε στο
business stories ο κ

Σταϊκούρας μιλάει για
27 véous cpôpous 21

περικοπέ5 συντάξεων
και κοινωνικών επιδομάτων και δύο μειώσει
του αφορολόγητου που έχουν επιβληθεί από

το 2015 ενώ στον αντίποδα αναλύει τοντρόπο
με τον οποίο η ΝΛ σκοπεύει να μειώσει το

φορολογικό βάρος για tous noires

Εχετε θητεύσει στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και πετύχατε το 2013 το πρώτο
πρωτογενές πλεόνασμα μέσα στο μνημόνιο
Μπορεί η ελληνική οικονομία να δημιουργεί
πλεονάσματα 3,5 του ΑΕΠ ως το 2022 Η

επίτευξη αυτού του ύψους πρωτογενών
πλεονασμάτωνθαήτανεφικτήανηοικονομία
αναπτυσσόταν με τους ρυθμούς μεγέθυνσης
που εκτιμούσαν οι δανειστές το 2014 για τα

επόμενα χρόνια Και μάλιστα χωρίςνέα μέτρα
λιτότητας ύψους πολλών δισεκατομμυρίων
ευρώ που ελήφθησαν μεταγενέστερα εξαιτίας

τηςεπιοπρ^ήςτηςοικονομίαςστηνύφεση
Σήμερα όμως η οικονομία μετά από ύφεση
δύο ετών επανέρχεται με ασθενή δυναμική
και οι πολίτες με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα

με αποτέλεσμα η επίτευξη αυτώντων

δημοσιονομικώνστόχωνναοτηρίζεταισενέα
μέτρα φοροκεντρικής λιτότητας που επιβα
ρύνουντημαιφοοικονομικήπορείατηςχώρας
Ενδεικτικά και μόνο για το τρέχον έτος ο εκπ

μώμενος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
ψαλιδίστηκε στοι,6 από αρχική πρόβλεψη
ψα2,7 μεαποτέλεσμα ενώαναθεωρούνται
επί τα βελτίω οι προβλέψεις για τον ευρωπαϊκό

ρυθμό ανάπτυξης η Ελλάδα να ακολουθεί
τηναντίθετη πορεία αποτελώνταςτη μοναδική

αρνητική αναπτυ&ακή έκπληξη Προφανώς
αυτή η οικονομική απόκλιση δεν μπορεί να
συνεχιστεί

Η κυβέρνηση όμως για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά υπερκαλύπτει tous δημοσιονομικούς

στόχους Τους υπερκαλύπτει αλλά

πώς Δικαιολογείται η όποια θριαμβολογία Η

απάνιησή μου είναι αρνητική Και τούτο για

τρειςσυγκεκριμένουςλόγουςΌπρώτοςείναι
όπως ήδη cas ανέφερα όπ η υπέρβαση των

δημοσιονομικών στόχων οδήγησε την οικονομία

σε υστέρηση έναντιτωναναπτυ&ακών
στόχων Επέφερετεράσπο κόστοςοτηνπραγ
ματικήοικονομία Ο δεύτερος είναι όπ η υπέρβαση

των στόχων οφείλεται κυρίως στην
ανελέητη φορολογική και ασφαλιστική ετπ

δρομήεττίτωννοικοκυριώνκαιτωνετπχειρή
σεων στα αναγκαστικά μέτρα είσπρα&ιςαπό
1 εκατομμύριο πολίτες και στη διευρυμένη
εσωτερική στάσηπληρωμώνσεαναπτυαακά
κρίσιμους και κοινωνικά σημανπκούς τομείς
Και ο τρίτος είναι όπ η υπέρβαση των στόχων
δενοφείλεται στη συρρίκνωση της φοροδιαφυγής

αφού οι επιδόσειςτης κυβέρνησης στο

συγκεκριμένοπεδίοείναιαπόανυπαρκτεςέως
πενιχρές Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα
στοιχείατης Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αύξηση

τωνφόρωντηντελευταίαδιετίαδιεύρυνετην
απώλεια εσόδωναπό ΦΠΑ δηλαδή διόγκωσε
τηφοροδιαφυγή Αυτάτα στοιχεία είναι μάλλον

για βαθύπροβληματισμόκαιαναθεωρή
σειςπολπτκών
Πολλοί οικονομικοίαναλυτέςεπισημαίνουν
την υστέρηση των εσόδων από τον φόρο
εισοδήματος λέγοντας ση οι φορολογούμενοι

δεν μπορούν πια να αποκριθούν Από

την άλλη πλευρά η κυβέρνηση λέει ότι έχει
πολλαπλάσια έσοδα από τα ασφαλιστικά
ταμεία και ότι και το 2018 θα Ξεπεράσει τον
στόχο για πλεόνασμα 3,5 του ΑΕΠ Πού

βρίσκεται η αλήθεια κατά τη γνώμη σας

Πράγματι η φοροδοπκή ικανότητατωνπολι
τών έχει εξαντληθεί Απόδειξη Οι συνολικές

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και
τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουνπλέοντα 130

δισ ευρώ αυξημένες κατά 50 από το 2014

Παρά ταύτα η κυβέρνηση βασίζει την
επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου την

επόμενη χρονιά στην ίδια συνταγή σε νέα

μέτρα λιτότητας ύψους 1,9 δισ ευρώ το 2018

Μέτρα τα οποία θα συρρικνώσουν ακόμη
περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών θα διογκώσουν το ιδιωπκό χρέος
και θα οδηγήσουν για ακόμη μία φορά σε
αποκλίσεις από τους αναπτυ&ακούς στόχους

Ακούμε συχνά την κριτική που κάνετε για
το πλαίσιο της υπερφορολόγησης Τι θα
κάνει η ΝΑ αν γίνει κυβέρνηση και πώς θα

εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των Ευρωπαίων

Ασκούμε κρππκή διότι η ετπλογήτης κυ βέρνη
σης με την ανοχή των δανειστών να

υπερφορολογήσει

τους πολίτες προκειμένου να
πετύχει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα

έχει αποδειχθεί οικονομικάαναπο

τελεσμστική και κοινωνικά άδικη Εμείςτηστεύ

ουμε σε μια δημοσιονομική πολπτκή που θα

εδράζεται στη σταδιακή μείωση της φορολόγησης

νοικοκυριών και επιχειρήσεων Γιατην
υλοποίηση αυτής της πολππκής εκτός των

οτοχευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των

πρωτογενώνδαπανών όπου υπάρχουνπερι
θωριαχωρίςαπολύσειςδημοσίωνυπαλλήλων
θα εφαρμοστεί μιανέα ρήτρα μεταρρυθμίσεων

με σκοπό την επίτευ&ι υψηλότερων
ρυθμώνοικονομικής μεγέθυνσηςσε σχέση με
πςσημερινέςεκϋμήσειςτωνθεσμών(ι%),που
θα προσεγγίζουν ή/και θα υπερβαίνουντην
αναπτυξιακή δυναμική που καταγραφόταν
οτιςδικέςτουςεκθέσειςτο2θΐ4(ι,9%)·Ηαύ
ση του πλούτου θα οδηγήσει στη βελτίωση
της βιωσιμότητας του χρέους και αυτή με τη

σειρά της στη σταδιακή μείωση του στόχου

για τα πρωτογενή πλεονάσματα Η επίτευξη

τωννέων,πιορεαλιοπικώνπλεονασμότωνθα
επιτυγχάνεται μέσωτηςαυτοτροφοδοτούμε
νηςαναπτυ&ακήςδιαδικασίαςχωρίςτηλήψη
πρόσθετωνμέτρωνλιτότητας,ενώπαράλλη
λα ο δημοσιονομικός χώροςπου θα δημίου ρ

γηθεί θαχρησιμοποιηθεί οταδιακάγιαπεραι
τέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών

Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε την

περίοδο2θΐ3-2θΐ4.Τορεαλιοτικόαυτό σχέδιο
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο
Η κυβέρνηση όμως και μετη διανομή του
κοινωνικού μερίσματος υποστηρίζει ότι
στηρίζει τα χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα Η κυβέρνηση χωρίς ιδεολογικές
σταθερές και πολιτικέςσυνέχειας κάθε φορά
λέει ό,τι θεωρεί πωςτη συμφέρει Αφού έχει

επιβάλει 27 νέους φόρους έχει προχωρήσει
σε 21 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών

επιδομάτων έχει μειώσει δύο φορές το
αφορολόγητο έχει αυξήσει περισσότερο
τους κοινωνικά πιο άδικους φόρους τους

έμμεσους έχει δημιουργήσει τη γενιά των
36ο ευρώ έχει επιβάλει μόνιμα μέτρα ύψους
ΐ4,5δισ.ευρώαποδίδονταςεφάπαΕυποπολ
λαπλάσιο κοινωνικό μέρισμα προσπαθεί να

διατηρήσει επαφή μετις ασυνάρτητες μεγαλοστομίες

του παρελθόντος ρίχνοντας χρυσόσκονη

σε ψευδογλυκίσματα
Η αλήθεια είναι όπ με τη συνολική πολι

πκή της όχι μόνο δεν ενισχύει τα χαμηλότερα
εισοδημαπκά στρώματα αλλά κάνει τους

φτωχούς φτωχότερους και περισσότερους
Θεωρείτε πιθανή μία καθαρή έξοδο clean

exit από το μνημόνιο τον Αύγουστο του
2018 Δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή έξοδος

με νέα μέτρα λιτότητας ύψους 5,1 διο ευρώτα
οποία θα εφαρμοστούν μετά το 2018 και με
δέσμευσηγια υψηλάπρωτογενήπλεονάσματα

για μακρά περίοδο Ούτε επί της ουσίας

μπορεί να υπάρξει ανη υλοποίησητων ουσιαστικών

παρεμβάσεων για τη ρύθμιση του

χρέους η οποία έχει μετατεθεί για μετά το
καλοκαίριτου 20ΐ8 συνοδευτεί με έναναυστη

ρό μηχανισμό επιτήρησης και εποπτείας αλλά

με άλλον τίτλο

http://www.innews.gr

	ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ 
	03/12/2017 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 7


